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El Govern impulsa
l’Acord Nacional
per a la Cultura

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Aconseguir una con-
tinuïtat de fons en les polítiques
cultural és un dels objectius de
l’Acord Nacional per a la Cultura,
un projecte fonamentat en el pac-
te que la Generalitat vol que apro-
vi el Parlament abans de sis mesos.
El primer pas ha sigut la creació
d’un grup de treball que analitzarà
i debatrà un text preliminar elabo-
rat pel departament de Cultura. En
aquest grup, presidit per la secretà-
ria del departament de Cultura, Pi-
lar Pifarré, hi ha representants dels
grups parlamentaris, del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts,
de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques i de la Federació
de Municipis.

El propòsit és consensuar un text
que estableixi els eixos de l’acció de
govern en l’àmbit cultural en els
pròxims anys. L’acord actualitzarà
el Pacte Cultural del 1985 d’acord
amb els canvis socials, econòmics,
polítics i tecnològics que s’han pro-
duït des d’aleshores. El document
preliminar consta de 77 punts, que
aborden qüestions sobre l’ús de la
llengua, la governança cultural, els
equipaments, el finançament i la
tecnologia, entre d’altres.e
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“Felicitats als nomi-
nats... i als que tre-
balleu”, deia l’ac-
triu Francesca Pi-
ñón en entregar

un dels primers guardons de la nit.
L’austeritat que predomina al sec-
tor i la banalització de la cultura van
centrar els dards enverinats dels
fundadors-presentadors dels pre-
mis Butaca, Glòria Cid i Toni Mar-
tín: “No proclaméis la libertad de vo-
lar, sino dad alas; no la de pensar, si-
no dad pensamiento”, van dir, reci-
tant Unamuno. A la platea de la Sala
Tallers del Teatre Nacional hi havia
bona part del sector teatral, alguns
també víctimes de l’humor corrosiu
que impera a la gala.

Malgrat el fair play habitual en
les dinou edicions –cal dir, però, que
es van denunciar atacs a la comissió
amb Vichy i rates a les portes de ca-
sa, cosa d’Àlex Rigola–, ahir hi havia
dos grans contrincants: les obres
Barcelona i Els feréstecs, nominades
amb set i vuit guadons. I la balança,
equilibrada fins a la recta final, es va
decantar per l’obra dirigida per Llu-

Crònica

Cinc premis Butaca pels
accents d’‘Els feréstecs’

ís Pasqual, que es va endur cinc pre-
mis, entre els quals millor obra, di-
recció i actriu de repartiment, per
a Laura Conejero. Pasqual, emocio-
nat, va denunciar un “pla sàdic de
destrucció conscient” de la cultura
amb un vers de Neruda. Barcelona
es va quedar amb tres guardons, el
principal dels quals per a Emma Vi-
larasau –tot i que els va recollir tots
tres el sofert autor, Pere Riera.

Smiley va ser l’altra obra vence-
dora de la nit, com a millor especta-
cle de petit format i millor text per
a Guillem Clua i per al protagonis-
ta, Albert Triola, que va dir que se
sentia “com la Júlia Roberts en la
millor comèdia romàntica”. Autor i
intèrpret van destacar que “una co-
sa petita s’hagi fet gran i hagi creuat
fronteres”, ja que la comèdia de la
Sala FlyHard ja té sis traducccions
i quatre produccions en curs.

T’estimo ets perfecte... ja et canvia-
ré va ser el musical vencedor
d’aquests premis de votació popular
i també es va endur Butaca l’actriu
protagonista, Mercè Martínez. L’ac-
tor de musical vencedor va ser Toni
Viñals per La flauta màgica de Dei
Furbi. I seguint amb el capítol d’ac-
tors: Lluís Villaneva va ser reconegut
per la feina com a secundari a El nom.
Siena, de la companyia La Veronal,
va rebre el premi de millor especta-

cle de dansa, i La dona vinguda del
futur, d’obra familiar.

L’actriu Rosa Maria Sardà va
rebre –platea dreta– el Butaca ho-
norífic, que des d’aquest any pren
el nom d’Anna Lizaran: “Seieu. Jo
no m’emociono perquè tinc
aquest caràcter. I en tinc quatre
[Butaques]. Diré poques coses.
Gràcies... Es pensen que m’enter-
raran!”, va exclamar, divertida. I
tot seguit es va posar el nas de pa-
llasso i, emocionada, va deixar
anar: “Ho diré amb paraules de
l’Anna. Si es fa bé, també agrada.
Quina merrrda!” Dos mites junts
a escena per últim cop.e
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Lluís Pasqual recollint el Butaca a la direcció, un
dels cinc premis que es va endur ahir. MANOLO GARCÍA

Humor
“Es pensen
que
m’enterraran!”,
va exclamar
Rosa M. Sardà


